
Underlag som finns idag

Frågor Säkerhet &
strålskydd Miljöpåverkan Samhälls-

konsekvenser Kvalitetssäkring

Svar
Max dos av
joniserande

strålning

Beskrivning av:
miljöpåverkan,
användning av
naturresurser

(energi &
material),

Effekter på
infrastruktur, jobb,

mm

Metod Säkerhetsanalys MKB=
miljökonsek-

vensbeskrivning

Samhälls-
beskrivningar,

analyser av
kommunen

Beskrivning

Systemgräns-
Tid

100 000,
1000 000 år Bygg- och

driftskede
10 - 100 år

5 - 50 år Bygg- och
driftskede
10 - 100 år

Systemgräns-
Rum Omgivande berg Simpevarps-

halvön,
kommunen

Kommunen,
Regionen

Slutförvars-
systemet

Systemgräns-
Teknik

>40 olika
scenarier Dagens tekniknivå

Inga alternativ

Utvecklings-
scenarier,

beskrivningar
Förväntad teknik i
KBS-3 systemet

SKB:s
presenterade
rapporter

SR-Can -
(Säkerhets-

analys)

MKB INKA
inkapslings-
anläggning

Samhälls-
utredningar
Samhälls-
forskning

Systemanalys
SYS INKA

Informationsflöden
för kontroll av

kvalitet



SKB:s ansökan 2009: Vad förväntar vi oss?

Redovisa hur
anläggningarna klarar
uppställda krav och

kriterier.

Fullständig beskrivning av
KBS-3 systemet.

Analyser av olika tekniska
alternativ (inom ramen för

KBS-3)

Nöjda?
(Ytterligare

frågeställningar
kan

uppkomma.)

Miljöpåverkan lokalt, i
kommunen (och

globalt?)
Gränsvärden och

skyddsåtgärder. Motiv
till teknisk

systemutformning
baserat på analys av

olika parametrar.
Jämförbara alternativ

A och B med olika
tekniklösningar.

Valda och motiverade
systemgränser, tid,

rum och teknik.
Redovisa energi- och

materialflöden och
dess miljöeffekter.

Redovisning av
långsiktiga
säkerheten.

Analys av hela
slutförvars-
systemet

Kommunen
förlitar sig

huvudsakligen på
expertbedömning
myndigheterna

och egna
experter

Förväntningar

Preliminär säker-
hetsredovisning av drift

Samhälls-
utredning
Samhälls-
forskning

MKB slutförvars-
system

SR-Site.SKB:s
kommande
rapporter

KvalitetssäkringSamhälls-
konsekvenser

MiljöpåverkanSäkerhet &
strålskydd

Frågor



•Systemgräns kg koldioxid (CO2): Oskarshamn 0.1 kg vs. världen 3.1 kg

•Om systemgränsen inte motsvarar verkligheten kommer analysen att ge
fel resultat.

Simpevarp

Oskarshamn

Sverige

Europa

Världen

Transport

(ton km)

Emission

tillverkning &

bearbetning

(kg CO2/ kg Cu)

Material

1 kg Cu

6000

∑ 11100

3000

∑ 5100

2000

∑ 2100
100

∑ 100

0,1

∑ 0.1

0

∑ 0.1

0

∑ 0.1

3

∑ 3.1
0

∑ 0

Kostnad

(kr / kg Cu)

52

∑ 61

4

∑ 9

3

∑ 5

2

∑ 2

Systemgränser måste motiveras


